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Sammanfattning 
 
Inledning: Terapi med en kvinna som utsatts för våld i nära relation kan vara en 
utmaning för terapeuten då det innebär att lyssna till hur en nära partner till 
kvinnan har utsatt henne för våld. Det kan bli en smärtsam påminnelse om 
mörkare sidor av människans existens och kan väcka starka känslor hos den som 
lyssnar. 
 
Frågeställningar: Denna studie syftar till att undersöka legitimerade 
psykoterapeuters erfarenheter av att i terapi möta kvinnor som har varit utsatta för 
våld i nära relation.  
Frågeställningarna är: Hur arbetar terapeuten för att uppnå en terapeutisk allians? 
Vad upplever terapeuten som hjälpande respektive försvårande i att bygga en 
terapeutisk allians? Vilka känslomässiga upplevelser och reaktioner kan väckas 
inom terapeuten själv i dessa möten? Hur hanterar terapeuten dessa uppkomna 
reaktioner? 
 
Metod: Terapeuter som bedrivit terapier med en kvinna som har utsatts för våld i 
nära relation intervjuades om sina erfarenheter. Materialet analyserades med hjälp 
av induktiv tematisk analys, som kan beskrivas som data-driven eller botten upp. 
 
Resultat: Resultaten visar att upprättandet av terapeutisk allians med en kvinna 
som har upplevt våld i nära relation kan ta lång tid, ibland flera månader och år. 
Deltagarna beskrev vikten av ett mellanmänskligt möte och av att vara genuint 
intresserad och närvarande i det den utsatta kvinnan berättade. En terapeutisk 
allians beskrevs kunna ha sin början då kvinnan upplevde sig vara förstådd av sin 
terapeut. 
Deltagarna beskrev också att de behövde vara mera aktiva i dessa terapier än i 
andra terapier och de använde sig av psykoedukativa metoder. Många 
motöverföringsreaktioner beskrevs, vilka både kunde vara kroppsliga, kognitiva 
och emotionella. 
 
Diskussion: Deltagarna beskrev det som en utmaning att konfronteras och 
identifiera sig med kvinnans upplevelser av både hot och våld från en nära 
partner. För terapeuten blir det en viktig del att vara medveten om och inte agera 
ut sina motöverföringsreaktioner för att kunna forma och bibehålla en terapeutisk 
allians.  
 
 
Nyckelord: mellanmänskligt möte, motöverföring, psykoterapi, överföring. 
 
 
 
 
 



  
 
 

 

 
Abstract 
 
Introduction: Listening to a woman who has been exposed to intimate partner 
violence (IVP) may be a challenge for the therapist, as it involves listening to how 
the woman has been exposed to violence from someone who is close to her. It 
can be painful remainder of the darker sides of human existence and can evoke 
strong feelings within the therapist who is listening. 
 
Aim: The aim of this paper is to explore what practices that psychotherapists 
consider helpful in establishing a therapeutic alliance with a woman who has been 
exposed to IVP?  
What kind of transference and countertransference reactions does the therapist 
typically experience? How do these reaction affect the therapist, and how can they 
be used in therapy? 
 
Method: Therapists who conducted therapies with women who had been 
exposed to IVP were interviewed about their experiences. The material was 
analysed using inductive thematic analysis, which can be described as data-driven 
analysis or “bottom-up”. 
 
Conclusion: The results show that the establishment of a therapeutic alliance 
with a woman who has experienced IVP can take a long time, sometimes several 
months or years. The participants described the importance of an interpersonal 
meeting and of being genuinely interested to the accounts of the victimised 
woman. A therapeutic alliance was described as beginning when the woman felt to 
be understood by her therapist. The therapists also describe that they needed to 
be more active in therapies with woman who had been exposed to IVP than in 
other therapies, and that they used psycho-educative methods in these therapies. 
Many countertransference reactions were described, witch could be physical, 
cognitive and emotional. 
 
Discussion: The therapists described the challenge of listening to and identifying 
with the women’s experiences of both threats and violence from a close partner. 
For the therapist, it is important to be aware of, and not to act out on their 
countertransference reactions to be able to create and maintain a therapeutic 
alliance with the victimised woman. 
 
 
Keywords: countertransference, interpersonal meeting, psychotherapy, 
transference. 
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1  Inledning 
Terapier med en kvinna som har upplevt våld i en nära relation kan bli en 
utmaning för terapeuten. Att lyssna till hur en nära partner med vilja skadar den 
andre kan bli en smärtsam påminnelse om mörkare sidor av människans existens 
och kan väcka många starka känslor hos den som lyssnar (Fincham, 2000). Terapi 
kan för den som har upplevt våld i en nära relation bli till en bro som leder till en 
trygg och tillitsfull relation. Ofta har kvinnan svårt att ta första steget upp på bron, 
och att tillåta en tillitsfull relation till terapeuten. När steget väl är taget och den 
terapeutiska relationen blir att lita på kan möjligheten till ett gemensamt 
utforskande av kvinnans inre komma till (Allen, 2001).  
 
Denna studie syftar till att undersöka legitimerade psykoterapeuters upplevelser 
och erfarenheter av att i terapi möta kvinnor som har varit utsatt för våld i nära 
relation.  
Frågeställningarna är: Hur arbetar terapeuten för att uppnå en terapeutisk allians? 
Vad upplever terapeuten som hjälpande respektive försvårande i att bygga en 
terapeutisk allians? Vilka känslomässiga upplevelser och reaktioner kan väckas 
inom terapeuten själv i dessa möten? Hur hanterar terapeuten dessa uppkomna 
reaktioner? 
 
2  Teoretisk bakgrund 
2.1  Prevalens 
Enligt Brottsförebyggande rådets rapport (BRÅ, 2012) uppgavs att totalt 6,8 
procent av befolkningen i en ålder mellan 16-79 år utsattes för brott i en nära 
relation under 2012.  Andelen kvinnor som utsattes för brott i nära relation under 
2012 var i princip jämnstor med andelen utsatta män. 7,0 procent av kvinnorna 
och 6,7 procent av männen uppgav att de hade varit utsatta för brott i en nära 
relation. Även då psykiskt och fysiskt våld studerats separat, visade sig utsattheten 
vara jämt fördelad mellan män och kvinnor. 6,8 procent av kvinnorna och 6,2 
procent av männen uppgav att de hade utsatts för psykiskt våld, medan 2,2 
procent av kvinnorna och 2,0 procent av männen uppgav att de hade utsatts för 
fysiskt våld. Även om utsattheten under 2012 verkade vara jämnt fördelad mellan 
kvinnor och män, var det vanligare att kvinnor utsattes för grövre våld. Bland de 
personer som utsattes för grov misshandel av en tidigare eller nuvarande partner 
uppgav 29,1 procent av kvinnorna och 2,4 procent av männen att de hade 
uppsökt, eller borde ha uppsökt sjukvård eller tandvård efter att ha blivit fysiskt 
misshandlad av en nära partner. Grov misshandel definierades som att en 
nuvarande eller tidigare partner gjort illa den utsatta personen med ett föremål, 
knytnävar, sparkar eller liknande. I kartläggningen (BRÅ, 2012) definierades en 
nära relation som en pågående eller avslutad par relation som varat minst i en 
månad. Begreppet brott användes för att tydliggöra att undersökningen inte bara 
fokuserade på fysiskt våld och sexualbrott, utan även hot, trakasserier och verbala 
kränkningar (BRÅ, 2014:8).   
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2.2  Vanliga konsekvenser och reaktioner på att  utsättas för 

våld i  nära relation.  
De flesta kvinnor som lever i en våldsam relation använder en mångfald strategier 
för att skydda sig och för att försöka få våldet att upphöra. Då våldet ofta ligger 
utanför kvinnans kontroll är det dock vanligt att kvinnan trots sina försök inte 
lyckas skydda sig och få våldet att upphöra. Resultatet av att inte kunna påverka 
sin situation eller att få våldet att upphöra kan leda till en känsla av maktlöshet 
och en tendens att dra sig undan såväl känslomässigt som socialt. Vanliga 
reaktioner på att utsättas för våld i en nära relation är depression, drogmissbruk 
och ångesttillstånd som posttraumatisk stressreaktion eller suicid (Afifi et.al., 
2009). Vid ett utvecklande av posttraumatiskt stresstillstånd hos den våldsutsatta 
kvinnan kan symtombilden präglas av ett återupplevande av händelser som 
påminner om traumat, undvikande av situationer som påminner om traumat, 
allmän överspändhet och/eller minnesförluster av dissociativ typ (Michel, 2010). 
En kvinna som har upplevt våld i en nära relation kan komma att utveckla en 
idealiserad bild av förövaren på bekostnad av den egna självbilden. Kvinnans 
uttalande om sig själv beskrivs ofta i termer av skam och skuld såsom att vara 
motbjudande, dum, knäpp och ett skuldbeläggande kring att allt hon gör blir fel 
eller att det är hennes fel att våldshandlingarna från förövaren löses ut (Allen, 
2001). För kvinnan kan det vara svårt att utveckla en tillitsfull och realistisk syn till 
andra. Denna misstro kan också överföras till en tillitsbrist till terapeuten som en 
hjälpare utifrån erfarenheten av att tidigare ha blivit sviken och kränkt i en 
interpersonell relation (Allen, 2001). 
 
2.3  Terapi med kvinnor som har utsatts  för våld i  nära 

relation 
Terapeutisk allians kan benämnas som ett samarbete mellan terapeuten och den 
våldsutsatta kvinnan. Två kärnkomponenter av en terapeutisk allians är kvinnans 
upplevelse av terapeuten som varm, stödjande och hjälpande. Därtill kommer 
terapeutens och kvinnans samarbete mot ett gemensamt mål (Luborsky, Crits-
Christoph, Alexander, Margolis, & Cohen, 1983). Att bygga en terapeutisk allians 
med en kvinna som har upplevt våld i en nära relation kan ta månader eller år. 
Tillförlitlighet, följdriktighet och förutsägbarhet blir till viktiga delar i det 
terapeutiska ramverket, vilka alla vilar på terapeutens ansvar (Allen, 2001). Ett sätt 
att förstå de psykologiska processer som kan vara aktiva i terapier med en kvinna 
som har utsatts för våld i en nära relation är genom teorin om överföring och 
motöverföring. Överföring har varit ett viktigt begrepp inom psykodynamisk teori 
i över ett sekel och idag har begreppet funnit sin väg in i de flesta 
psykoterapiformer och används också i andra kontexter (King & O’Brien, 2011). 
Freud beskrev först överföringen som en överflyttning av klientens bortträngda 
minnen till relationen med terapeuten (Norman & Ylander, 1999). I senare teorier 
betraktas överföring också som till viss del innehållande en realistisk reaktion, som 
väcks i mötet med terapeuten. Medan överföring innebär att klienten tillskriver 



  

3 (30) 
 

 

 

terapeuten egenskaper, avsikter, känslor och föreställningar som har sin grund i 
klientens tidigare relationer (Högland, et al., 2011) avser motöverföringen den 
reaktion som väcks inom terapeuten. Terapeutens motöverföring har sin grund i 
dels terapeutens egna tidigare erfarenheter, dels i de känslor som väcks i mötet 
med den hjälpsökande (Jagarlamudi, Portillo & Dubin, 2012). Klientens 
överföring där både medvetna och omedvetna reaktioner riktas mot terapeuten, 
representerar både tidigare och senare möten i relationer med viktiga personer 
under dennes liv. Till det tillkommer reaktioner som väcks i mötet med terapeuten 
och som inte härrör från klientens tidigare erfarenheter. Då terapeuten förknippas 
med minnet av en specifik händelse så kan tidigare reaktioner hos klienten komma 
att upprepas i relation till terapeuten (Sigrell, 2000). Pearlman och Saakvitne 
(1995) skriver att inledningsvis i terapin blir den terapeutiska relationen med en 
kvinna som har varit utsatt för våld i en nära relation viktigare än terapins fokus 
på överföringen och dess tolkningar (Pearlman & Saakvitne, 1995). Motöverföring 
som begrepp beskrevs från början av Freud och hans arbete benämns som den 
klassiska synen på motöverföring. Freud ansåg att terapeutens 
motöverföringsreaktioner härrörde från terapeutens omedvetna och obearbetade 
konflikter, vilka hade sin grund i barndomen. Terapeutens motöverföring blev 
enligt Freud ett hinder i terapin, eftersom terapeutens tidigare obearbetade 
konflikter kunde triggas igång och ageras ut mot klienten. På så sätt ansågs 
terapeutens motöverföring vara potentiellt skadlig för klienten. En kompetent 
terapeut skulle vara kapabel till en objektiv hållning, för att kunna hålla egna 
personliga konflikter utanför den terapeutiska relationen. Den totalistiska synen 
på motöverföringen uppkom under 1950-talet och representerar alla terapeutens 
reaktioner på klientens överföring, det vill säga inte enbart terapeutens omedvetna 
och konfliktbaserade reaktioner. Om terapeuten kan medvetandegöras om sina 
motöverföringsreaktioner kan dessa analyseras och bli till en tillgång i terapin. 
Motöverföringen kan då bli till ett redskap för terapeuten att få en fördjupad 
förståelse av klientens utsatthet, men om reaktionerna förblir omedvetna riskerar 
motöverföringen att skada klienten och den terapeutiska alliansen (Little, 1951; 
Hayes, Gelso & Hummel, 2011). Projektiv identifikation beskrivs av Ogden 
(1987) som en del av motöverföringen och som ett svar på att klienten projicerar 
egna ohanterliga tankar eller känslor på terapeuten för att frigöra sig från dem och 
uppleva mindre ångest. Terapeuten identifierar sig här med de tankar eller känslor 
som klienten projicerat och tillskrivit terapeuten, vilket terapeuten många gånger 
förblir omedveten om. Tecken på projektiv identifikation är främmande tankar 
och känslor som av terapeuten inte upplevs som egna, eller en känsla hos 
terapeuten av att ha blivit manipulerad (Ogden, 1987).  
 
2.4  Utmaningar,  vinster och risker för terapeuter i  terapi 

med våldsutsatta kvinnor.  
Terapeuten behöver vara uppmärksam på hur kvinnan förmedlar effekter av 
våldet och överlevnadsstrategier vilket blir till hjälp för att förstå kvinnans 
beteende utifrån hennes kontext.  Det blir både en utmaning och nödvändighet 
för terapeuten att konfronteras och identifiera sig med kvinnans upplevelser i 
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tillsynes omänskliga beteenden och utsatthet för att kunna identifiera, undersöka 
och bättre förstå kvinnans situation (Dutton, 1992).  
Vanliga motöverföringsreaktioner hos terapeuten kan vara räddningsfantasier, 
överväldigande ledsenhet, misstro, ilska, förvirring, dissociation, skuld, skam, 
hjälplöshet eller att känna sig idealiserad. Upplevelserna kan vara liknande hos 
kvinnan och om motöverföringsreaktionerna medvetandegörs kan terapeuten 
använda dessa för att bättre förstå kvinnan och hennes upplevelser, trots att 
kvinnan kanske inte alltid klarar av att kommunicera upplevelserna direkt (Shay, 
1992). En annan utmaning för terapeuten kan vara att hjälpa kvinnan att återfå 
tilliten i relationer till andra och att öka hennes kapacitet att bearbeta traumat. Att 
bygga en tillitsfull terapeutisk allians handlar om terapeutens förmåga att hålla en 
undersökande, respektfull och empatisk attityd. Om terapeuten inleder ett för 
tidigt utforskande av traumatiska minnen kan det leda till en re-traumatisering hos 
kvinnan (Allen, 2001; Dutton, 1992). Studier har visat att terapeuter kan drabbas 
av sekundärtraumatisering och uppvisa samma symtom som den hjälpsökande 
kvinnan. Sekundärtraumatisering inkluderar temporära perioder av 
posttraumatiskt stresstillstånd med vissa långvariga förändringar av synen på tro, 
antaganden och förväntningar på såväl sig själv som på andra. Temporära 
traumatiska stresstillstånd hos terapeuten riskerar att bli permanenta om 
terapeuten lyssnar till berättelser som påminner om egna psykologiska behov eller 
tidigare obearbetade traumatiska erfarenheter. För att minska risken för 
sekundärtraumatisering hos terapeuten lyfts behovet av handledning och 
möjligheten att dela det hon/han lyssnat till med en kunnig kollega eller i 
handledning. (Iliffe & Steed, 2000; Michel, 2010). Pearlman och Saakvitne (1995) 
sammanfattar hur berikande upplevelser trots allt kan vara för terapeuter som 
arbetar med interpersonellt våldsutsatta traumaoffer:  
        

Glädje, sorg, skratt, smärta och visdom som delas med någon annan är själva hjärtat i 
att vara människa. Alla dessa utmaningar i trauma terapier kan på så vis leda till 
möjligheter för terapeuten att utvidga sin empatiska förmåga och personliga tillväxt 
(Pearlman & Saakvitne, 1995 sid, 403). 

 
3  Tidigare forskning 
Sökningar gjordes på sökorden domestic violence and therapist, 
countertransference and domestic violence, transference and domestic violence, 
countertransference, transference, therapist and trauma i databaserna PsycINFO, 
Pub Med, PEP-psychoanalytic Electronic Publishing. 
 
3.1  Empiriska vetenskapliga studier 
I en pilotstudie Roddy (2013) intervjuades fyra kvinnor där samtliga levt i en 
relation där våld från en partner förekommit. Syftet med studien var att undersöka 
hur kvinnorna hade upplevt sin terapeut, vilka svårigheter som uppstod under 
terapin och vad som upplevdes som hjälpsamt av kvinnorna själva. Deltagarna 
beskrev att det hade varit svårt att inleda terapin efter att i åratal ha hållit sina 
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erfarenheter för sig själva. Det som gjorde det svårt att berätta om sina 
upplevelser för terapeuten handlade om genans och skamkänslor över sig själv. 
Vidare beskrev deltagarna hur de hade varit djupt deprimerade och haft en 
upplevelse av att befinna sig på botten där det inte gick att sjunka lägre som 
människa. Att öppna upp och berätta vad som verkligen hade hänt i kvinnans 
historia av att ha varit utsatt för våld av en partner, blev möjligt först när kvinnan 
känt tillit till terapeuten. Förtroendet till terapeuten blev möjligt först efter 
upplevelsen av att ha blivit förstådd. Att känna sig förstådd beskrevs som att 
terapeuten hade relevant kunskap i ämnet våld i nära relation, samt erfarenhet av 
terapier med kvinnor som upplevt våld i en nära relation. Att känna sig förstådd 
var en viktig del i byggandet av en terapeutisk allians. Terapeuten beskrevs som att 
ha kunnat ge kvinnan en förståelse av vad som hade utlöst vissa beteende hos 
dem själva, och varför kvinnan hade känt eller reagerat på ett visst sätt. 
Terapeuten beskrevs som empatisk, konsekvent, icke dömande och som att 
terapeuten kunde balansera mellan att ge stöd och att utmana. Vinsten av terapin 
beskrevs av deltagarna som den förståelse och insikt kvinnorna fick i vad de varit 
med om, en förståelse för att det de utsatts för var övergrepp och inte något de 
förtjänade (Roddy, 2013). 
 
I en studie av Cavanagh, Wiese-Batista, Lachal, Baubet och Moro (2015) 
undersöktes sju psykoterapeuters motöverföringsreaktioner vid terapier med 
traumatiserade personer, inklusive vid terapier med kvinnor utsatta för våld i en 
nära relation. Framträdande emotionella motöverföringsreaktioner hos 
terapeuterna var fientlighet, aggressivitet, motvilja, tvivel, sorg och en känsla av att 
distansera sig från den hjälpsökande kvinnan. Fysiska motöverföringsreaktioner 
som uppstod var spändhet i muskler, huvudvärk och ett behov av att lämna 
terapirummet eller en önskan om att hålla om kvinnan. De kognitiva 
motöverföringsreaktionerna bestod av att inte finna ord för att svara den 
hjälpsökande kvinnan och bemöta de våldsamheter hon beskrivit eller att inte 
klara av att tänka klart. Flera omedvetna reaktioner hos terapeuterna återfanns 
också, däribland att minimera kvinnans berättelse eller att avskärma sig 
känslomässigt. Ilska var en av de svåraste motöverföringsreaktioner att förhålla sig 
till, då det kunde distrahera terapeuten från behandlingsprocessen och bli till ett 
hinder för terapeuten att tänka rationellt. Skam var också en vanlig 
motöverföringsreaktion hos terapeuterna, där terapeuten kunde komma att 
uppleva skam inför den avsky som väcks inför våldet och hur orättvist livet kan 
vara. Att distansera sig från kvinnan riskerade att innebära att kvinnan blev 
lämnad ensam med sina upplevelser i terapirummet. I denna studie beskrev 
terapeuterna att de själva var uppmärksamma på sina motöverföringsreaktioner. 
Vikten av att ta hjälp från erfarna kollegor eller genom handledning, för att 
hantera negativ inverkan på sig själv och terapin beskrevs också som viktig. Vid 
sidan av utmaningar för terapeuten uttalades en positiv känsla av meningsfullhet 
över att kunna vara till hjälp för kvinnan och att arbetet upplevdes som viktigt. 
Denna meningsfullhet beskrevs som att kunna hjälpa den traumatiserade kvinnan 
att återupprätta ett meningsfullt liv, att utveckla styrka och personlig tillväxt efter 
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att ha varit utsatt för våld av en partner (Cavanagh, Wiese-Batista, Lachal, Baubet 
och Moro, 2015). 
 
I en studie av Iliffe och Steed (2000) undersöktes risken för terapeuter att utveckla 
sekundärtraumatiska stresstillstånd i terapier med dels våldsutsatta kvinnor, dels 
våldsutövande män. Arton terapeuter som arbetade med både våldsutövande män 
och våldsutsatta kvinnor intervjuades. Resultaten visade att ju fler terapier med 
inriktning våld i en nära relation terapeuten bedrivit, desto högre var risken att 
utveckla sekundärtraumatisering. Vissa könsskillnader återfanns där kvinnliga 
terapeuter beskrev en ökad vaksamhet över varningssignaler för våld i nära 
relation vid inledandet av en ny relation med en man, medan manliga terapeuter 
beskrev en ökad oro för att egna familjemedlemmar skulle utsättas för våld (Iliffe 
& Steed, 2000).  
 
I en huvudsak kvantitativ studie av Ben-Porat och Itzhaky (2009) ingick en 
kvalitativ del där samtliga deltagare fick två öppna frågor. Sammanlagt 214 
terapeuter intervjuades. Frågorna inbegrep negativa och positiva förändringar som 
uppstått inom dem själva i förhållandet till synen på livet och familjerelationer, 
som ett resultat utifrån att bedriva terapier med kvinnor som hade varit utsatta för 
våld i nära relation. Studien fokuserade på såväl terapeutens utsatthet för 
sekundärtraumatisering som på post-traumatisk tillväxt, det vill säga att synen på 
livet förändras i en positiv riktning och med personlig tillväxt Resultaten visade att 
i jämförelse med terapeuter som inte arbetade med våldsutsatta kvinnor, 
rapporterade terapeuter med detta fokus en högre grad av posttraumatisk tillväxt i 
sitt arbete. Exempel på detta var högre upplevd kompetens och en ökad 
självsäkerhet. Dock rapporterade också de terapeuter som arbetade med 
familjevåld en högre grad av negativ påverkan på sitt familjeliv, bland annat på 
nära relationer och syn på världen i stort (Ben-Porat & Itzhaky, 2009). 
 
3.2  Erfarenhetsbaserade studier 
Terapeuter kan stöta på både tekniska och teoretiska svårigheter i en terapi med 
en kvinna som har upplevt våld i en nära relation. Strawderman, Rosen och 
Coleman (1997) ställer upp riktlinjer för hur terapeuter kan upptäcka och använda 
sig av eventuella motöverföringsreaktioner i det terapeutiska arbetet. I en terapi 
med en kvinna utsatt för våld i en nära relation behöver terapeuten vara 
uppmärksam på upplevelser av egna antaganden, fantasier och impulser. Ett större 
engagemang av starka negativa känslor av ilska, frustration och hopplöshet är inte 
ovanliga motöverföringsreaktioner i en terapi med en kvinna som har upplevt våld 
i en nära relation. Ett första steg för terapeuten är att känna igen när starka 
motöverföringsreaktioner väcks. Att känna igen starka motöverföringsreaktioner 
kan ske genom terapeutens teoretiska kunskaper om våld i nära relationer, genom 
diskussion med kunniga kollegor eller genom handledning. Ett andra steg blir att 
identifiera vad som väckt en specifik känsla. Det kan handla om ilska från 
terapeutens sida att kvinnan väljer att stanna kvar hos den våldsutövande mannen, 
eller rädsla för att hon ska skadas allvarligt. Tredje steget blir att vidkännas och 
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acceptera uppkomna känslor. Här underlättas det terapeutiska arbetet om 
terapeuten bibehåller en undersökande, respektfull och empatisk attityd till både 
sig själv och till sitt arbete. En sådan attityd kan öka möjligheten för terapeuten att 
upptäcka sina motöverföringsreaktioner tidigare, samt att acceptera dessa som 
normala. Ett fjärde steg handlar om hur motöverföringsreaktioner kan förstås och 
hur de påverkar terapeuten och det terapeutiska arbetet då de blivit kända. 
Motöverföringen kan då bli till hjälp för terapeuten att förstå kvinnans reaktioner. 
Motöverföringen har då en viktig betydelse för terapin, även om den initialt kan 
tyckas problematisk för terapeuten (Strawderman, Rosen & Coleman, 1997). 
 
Carmen, Rieker och Mills (1984) fann att våldsutsatta kvinnor ofta bär på en 
omedveten ilska mot förövaren där kvinnans aggression riktades in mot henne 
själv i en maskerad ilska. Den tillsynes passiva eller oberörda våldsutsatta kvinnan 
härbärgerar ilskan i rädsla att förlora kontrollen över sin egen våldsamhet och kan 
därmed projicera sin ilska mot terapeuten. Det kan innebära svårigheter för 
terapeuten att hantera påträngande motöverföringsreaktioner, där terapeuten intar 
försvarspositioner för att balansera upp sina egna känslomässiga reaktioner. För 
terapeuten blir det till en viktig del att inte agera ut den eventuella ilska som kan 
väckas som en del av motöverföringen, för att kunna forma eller bibehålla en 
terapeutisk allians. Om terapeuten agerar ut sin ilska mot kvinnan finns en risk att 
kvinnan med den kärlek och empati till förövaren som hon också besitter, agerar 
med försvar och vill skydda förövaren mot den aggressiva terapeuten (Carmen, 
Rieker & Mills, 1984). 
 
Blizard och Bluhm (1994) beskriver hur medvetenhet om överföring och 
motöverföring i terapier med en kvinna som har upplevt våld i nära relation blir 
till en viktig del i behandlingen. Ett misstag terapeuten kan göra är att anta att 
kvinnan kan bli hjälpt genom överdriven vänlighet. Vänligheten från terapeuten 
kan av kvinnan missuppfattas som att terapeuten döljer något som senare kan 
komma att användas till att utnyttja henne. Ett för starkt visat intresse och 
engagemang från terapeuten kan av kvinnan uppfattas som att terapeuten avser ett 
sexuellt intrång. Då kvinnan reagerar på dessa missuppfattningar kan det ge 
upphov till förvirrande motöverföringsreaktioner hos terapeuten. En 
medvetenhet om de egna motöverföringsreaktionerna, och om en eventuell 
projektiv identifikation, kan bli viktiga redskap för terapeuten att förstå kvinnans 
situation och reaktioner. Terapeutens uppgift blir att använda sin information för 
att försöka förstå kvinnans bindning till förövaren, samt att arbeta med kvinnans 
överföring och kontrollera sin egen motöverföring (Blizard och Bluhm, 1994). 
 
4  Frågeställningar 
Denna studie syftar till att undersöka legitimerade psykoterapeuters upplevelser 
och erfarenheter av att i terapi möta kvinnor som har varit utsatt för våld i nära 
relation.  
Frågeställningarna är: Hur arbetar terapeuten för att uppnå en terapeutisk allians? 
Vad upplever terapeuten som hjälpande respektive försvårande i att bygga en 
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terapeutisk allians? Vilka känslomässiga upplevelser och reaktioner kan väckas 
inom terapeuten själv i dessa möten. Hur hanterar terapeuten dessa uppkomna 
reaktioner? 
 
5  Metod 
5.1  Undersökningsdeltagare 
Fem kvinnliga legitimerade psykoterapeuter med flera års erfarenhet av terapier 
med kvinnor som har upplevt våld i en nära relation deltog i studien. Deltagande 
psykoterapeuter i studien arbetar specifikt med komplext traumatiserade individer 
som har varit utsatta för våld i en nära relation, samt psykoterapeuter som arbetar 
på mottagningar där individer söker för allmänna psykologiska eller psykiatriska 
symtom. Psykoterapeuterna som deltog i studien var i en ålder mellan 50-60 år. 
Psykoterapeuterna hade arbetat olika lång tid som legitimerad psykoterapeut, och 
då mellan 16 till 25 år. Deltagande psykoterapeuter har regelbundet bedrivit terapi 
med kvinnor som har varit utsatt för våld i en nära relation som legitimerad 
psykoterapeut.  
 
 
5.2  Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingsmetod skedde via semi-strukturerade intervjuer där förberedande 
frågor fanns nedskrivna i en intervjuguide (se bilaga 1). Frågeställningarna rörde 
erfarenheter hos deltagarna angående känslomässiga upplevelser i terapier med 
kvinnor som har upplevt våld i en nära relation, och vad terapeuten utifrån 
sammanhanget ansåg vara till hjälp i att etablera en god terapeutisk allians. Vilka 
tankar hade deltagaren kring överföringsprocesser i mötet med en kvinna utsatt 
för våld i en nära relation, och hur har motöverföringsreaktioner upplevts och 
hanterats. Det förberedande frågeformuläret användes som stöd under intervjun, 
men deltagarna var fria att själva fritt beskriva sina egna upplevda erfarenheter av 
terapier med kvinnor som upplevt våld i en nära relation.  
 
5.3  Bearbetningsmetod 
Det transkriberade materialet har bearbetats med en induktiv tematisk analys, som 
kan beskrivas som data-driven eller botten-upp (Braun & Clarke, 2006). De 
transkriberade intervjuerna lästes först igenom samtidigt som inspelad intervju 
lyssnades av. Detta för att kontrollera att den transkriberade intervjun var 
komplett ihopsatt. Därefter lästes samtliga intervjuer igenom i sin helhet 
upprepade gånger, för att få kunskap om det samlade materialet. Noteringar som 
kunde relateras till forskningsfrågan gjordes i kanten av texten, för att vid 
nästkommande genomläsning skrivas ned på ett sidoblock. Därefter markerades 
koder i ett sammanhängande mönster i texten med olika färger. Därefter klipptes 
de meningar med koder innehållande de mest sammanhängande koderna till 
forskningsfrågan ut och sorterades i olika påsar. Därefter sorterades olika koder 
till en karta där koder kunde kombineras till övergripande teman på olika nivåer. 
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De koder som inte kunde relateras till något relevant tema utifrån 
forskningsfrågan sorterades i en specifik påse och sparades. De transkriberade 
intervjuerna lästes igenom en gång till för att säkerställa att teman passade hela 
materialet. Ytterligare en kodning gjordes utifrån att fånga upp att alla initiala 
koder hade en plats inom temastrukturen. Underteman skapades för att 
strukturera materialet. Slutligen valdes de citat ut som bäst fångade essensen av 
varje huvud och undertema ut. De tre huvudteman som framkom var: Ett 
mellanmänskligt möte; Vem kvinnan behöver att jag är; Vem jag måste vara för att 
klara av att vara mig själv.  
 
5.4  Genomförande 
Sju legitimerade psykoterapeuter tillfrågades via mejlkontakt, dels utifrån egen 
kännedom, tips från intervjuad deltagare samt hjälp av bekanta som hade 
kännedom om legitimerade psykoterapeuter med yrkeserfarenhet av terapier där 
våld i en nära relation förekommit. Förfrågan innehöll information om studiens 
syfte, konfidentialitet, samt att det när som helst var möjligt att avbryta 
deltagandet. Att inspelat material skulle raderas efter transkribering och att 
transkriberat material skulle förstöras då studien var klar (se bilaga 2). Den 
teoretiska utgångspunkten hos de kontaktade psykoterapeuterna vilade på en 
systemteoretisk och/eller psykodynamisk grund. En psykoterapeut svarade aldrig 
och påminnelse skickades aldrig ut. En psykoterapeut meddelade att hennes 
erfarenheter handlade om terapier med förövare som utövat våld i en nära relation 
mot en kvinna och tackade därför nej. Efter att fem psykoterapeuter svarat med 
intresse om deltagande via mejl bestämdes utifrån terapeutens önskan var 
intervjun skulle ske. Fyra av intervjuerna skedde på deltagarnas arbetsrum. En 
deltagare intervjuades i sin bostad i ett ostört rum. Varje intervju pågick i 50-90 
minuter. Intervjuerna ljud inspelades via ett datorprogram och transkriberades 
ordagrant. Vid en av intervjuerna blev de sista 15 minuterna raderade. Den del av 
intervjun som raderades, antecknades ned från minnet av intervjun. 
 
6  Forskningsetiska frågeställningar 
Enligt svensk författningssamling (SFS 2003:460) lag om etikprövning av 
forskning som avser människor, omfattas inte sådant arbete som utförs inom 
ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå av krav på 
etikprövning, vilket bedöms att gälla för denna studie. Vetenskapsrådets fyra 
forskningsetiska krav har följts. Informationskravet: Samtliga deltagare fick i ett 
följebrev information om syftet med studien och en beskrivning i stora drag om 
studiens upplägg. Att deltagandet är frivilligt och delaktigheten kan avbrytas 
närsomhelst deltagaren önskar. I följebrevet finns undersökarens namn, 
mobilnummer och mejladress, institutionens namn och aktuell handledares namn 
och institutionstillhörighet. Samtyckeskravet: Samtliga deltagare tillfrågades enligt 
samtyckeskravet angående delaktighet i studien. Konfidentialitetskravet: Samtliga 
deltagare har i ett följebrev fått information om konfidentialitet. Inga 
personuppgifter som namn eller specifik ålder har nämns i den slutliga rapporten. 
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Kön är benämnt, vilket inte torde röja identitet då samtliga deltagare är av samma 
kön. Deltagarna är boende i fyra olika städer som inte kommer att benämnas. 
Deltagarna arbetar på olika typer av mottagningar där terapier med kvinnor som 
har upplevt våld i en nära relation och traumatiserade individer söker terapi. När 
materialet transkriberats kommer alla ljudinspelningar att raderas, även det 
transkriberade materialet då studien är klar. Nyttjandekravet: Innebär att uppgifter 
om enskilda personer enbart får användas i forskningsändamål. Samtliga deltagare 
har begärt att få ta del av studien, vilket kommer att tillgodoses. 
 
7  Resultat  
Det mellanmänskliga mötet mellan terapeut och den traumatiserade kvinnan 
beskrevs som viktigt av deltagarna. Att som terapeut vara genuint intresserad och 
närvarande i det den utsatta kvinnan berättar under terapin, beskrevs också som 
viktigt. Därtill deltagarnas teoretiska kunskap i våld i nära relation och erfarenhet 
av terapier med en kvinna som har upplevt våld i en nära relation. En terapeutisk 
allians kunde ta månader eller år att etablera och vilade på att kvinnan lyckats 
känna sig förstådd och kunnat etablera tillit till terapeuten. Emotionella 
motöverföringsreaktioner som beskrevs var ilska, rädsla, oro, bedrövelse, hopp 
och skam. Kroppsliga och kognitiva motöverföringsreaktioner beskrevs hos ett 
par deltagare som huvudvärk, glömska, tryck över bröstet, kroppslig rastlöshet, att 
tappa fokus, “fjärilar” i magen, ont i magen, pulsökning, trötthet och kroppslig 
utmattning. Det som ansågs vara den viktigaste motvikten till att hantera 
motöverföringsreaktioner var att ta hjälp från kunniga och erfarna kollegor samt 
tillgång till kunnig handledare i temat våld i nära relationer. Materialet presenteras 
i berättande form som belyses med citat från deltagarna. Citaten har redigerats 
varsamt för att öka läsbarheten utan att ändra dess innebörd. 
 
7.1  Ett mellanmänskligt  möte 
 
7.1.1 Ett möte mellan människor 
Deltagarna betonade vikten av själva mötet mellan terapeut och den våldsutsatta 
kvinnan. De beskrev hur det finns många teorier att ta hjälp av, men att det till sist 
är själva mötet som blir det viktiga. Förmågan att vara närvarande och intresserad 
av det den våldsutsatta kvinnan berättar på ett mellanmänskligt plan beskrevs som 
en nödvändighet, liksom vikten av att vara genuint intresserad. 
 

Det här med bemötande blir kanske det allra viktigaste, ett bemötande med att inneha  
kunskap som man kan känna sig trygg med och på ett plan förmedla till kvinnan.   
Att terapeuten också förstår att det faktiskt kan vara så här svårt och eländigt. 

 
Deltagarna beskrev också att kommunikationen mellan terapeut och den 
våldsutsatta kvinnan behöver ske i en dialogform, där terapeuten breddar med 
frågor så att historien som den våldsutsatta kvinnan berättar blir begriplig. En av 
deltagarna beskrev, att det för henne var ännu viktigare att vara aktiv som terapeut 
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då det gällde terapier med en kvinna som hade varit utsatt för våld i en nära 
relation i jämförelse med andra terapier. Anledningen till det beskrevs som att 
deltagaren upplevde att om terapeuten mestadels var tyst, eller bara satt och 
nickade kunde det väcka fantasier och en osäkerhet hos den våldsutsatta kvinnan 
på vad terapeuten tänkte eller kunde tänkas göra. 
 
 

Ja, jag är ganska aktiv som terapeut och har träffat många våldsutsatta i terapier som    
säger att dig går det ju att prata med. Att se en terapeut som bara sitter och nickar, 
vad tänker den? Den bjuder inte på någonting. 
 

Deltagarna beskrev vikten av att ha en respektfull och en icke dömande attityd. 
En kvinna som har upplevt våld i en nära relation och som har utvecklat en 
traumatisk bindning till förövaren, kan blir extra uppmärksam på terapeutens 
uttryck och reaktioner. Dessutom beskrev deltagarna hur det inte var ovanligt att 
den våldsutsatta kvinnan hade tidigare dåliga erfarenheter av professionella 
hjälpare. Lika viktigt som traumat i sig, beskrevs vikten av hur kvinnan hade blivit 
bemött efter ett trauma. Det viktigaste handlade om hur hon upplevt sig ha blivit 
förstådd av en hjälpare. Om hon blivit bekräftad i sin upplevelse beskrevs det som 
mer sannolikt att hon också upplevt sig ha fått hjälp och stöd. Deltagarna beskrev 
också hur kvinnan kunde ha fått hjälp och stöd, men att hennes upplevelse ändå 
kunde vara att vara utan stöd. Deltagarna framhöll vikten av att ställa tydliga 
frågor om våld i nära relation. 
 

Att lyssna, respektera och ställa frågor så att det går att förstå och att också tro på det   
den våldsutsatta säger. Många gånger har den våldsutsatta träffat andra professionella   
hjälpare som inte har förstått att det handlar om våld i en nära relation. Hur den  
våldsutsatta bara väntat på att frågan från terapeuten ska ställas om hon någon gång 
har varit utsatt för våld av en partner. 

 
En av deltagarna hade erbjudit en av sina klienter under pågående terapi att kunna 
höra av sig via mail också mellan sessionerna. Deltagaren hade då förklarat för sin 
klient att det fanns en möjlighet att skriva ned det hon ville förmedla, i de fall det 
var svårt att säga under pågående session. Att den våldsutsatta kvinnan skrev 
mellan terapisessionerna beskrevs av deltagaren som en möjlighet till bearbetning 
och som hjälp att inför nästkommande terapi session sätta ord på det hon skrivit 
ned. Deltagaren beskrev detta tillvägagångssätt som ett sätt att visa den 
våldsutsatta kvinnan att den goda relationen/anknytningen till terapeuten också 
bestod mellan terapisessionerna. 
 

Det blir ju den här skrivprocessen som blir ganska viktig. Det kanske inte gäller alla  
våldsutsatta kvinnor i terapi, utan de med mest behov av anknytning. Att veta att  
anknytningen inte är väck mellan sessionerna. 
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7.1.2     Vi måste våga lita på varandra 
Några av deltagarna arbetade på mottagningar där terapier  kommit att handla om 
att det funnits många upprepade och obearbetade trauman under den våldsutsatta 
kvinnans liv. Att kvinnan hade upplevt våld i en nära relation var känt redan i 
början av terapin, och den våldsutsatta kvinnan behandlades ofta för komplext 
posttraumatiskt stress symtom. Deltagarna beskrev hur det i terapier med klienter 
som hade upplevt upprepade incidenter av våld i en nära relation blev extra viktigt 
att i terapin arbeta med tillit, eftersom tillitsbristen kunde vara mycket stor. Vikten 
av att som terapeut vara tydlig och att inte överraska kvinnan betonades också. 
              

Alla som jag möter i terapier har varit utsatta för upprepat våld i en nära relation, 
vilket ger en stor mängd av tillitsbrist. Så det blir ju extra viktigt att bygga tillit och 
att vara förutsägbar som terapeut. 
 

I terapier med klienter som hade stor tillitsbrist beskrev deltagarna hur det inte 
gick att gå in för djupt eller för snabbt med detaljrika frågor om det våld kvinnan 
hade upplevt. Deltagarna beskrev vikten av att ställa följdfrågor med varsamhet 
och att inte vara för direkt och påträngande. Deltagarna betonade här vikten av att 
vara lyhörd inför hur nära terapeuten kunde närma sig den våldsutsatta kvinnan. 
Men också vikten av att som terapeut klara av att lyssna lite mer och att ställa 
varsamma följdfrågor. Samtidigt belystes att terapeuten inte bör blir för personligt 
engagerad, genom att tycka synd om och känna sig förtvivlad tillsammans med 
kvinnan.  
 

Det ger också ett självförakt där den våldsutsatta inte känner sig värd att bli lyssnad 
till och att inte vara betrodd. Man dyker inte bara in i för mycket detaljer hur som 
helst, utan det handlar om att skapa tillit och förtroende så det blir möjligt för den 
våldsutsatta att berätta. 

 
En av deltagarna hade erfarenhet av att delvis arbeta med psykoedukativa 
metoder. Deltagaren använde sig av både sina teoretiska kunskaper och sina 
erfarenheter av att bedriva terapier med kvinnor som hade varit utsatta för våld i 
en nära relation. I dessa psykoedukativa sessioner beskrev deltagaren hur den 
utsatta kvinnan gavs ett exempel på vanligt förekommande mönster i en relation 
präglad av våld. Därefter ställdes en öppen fråga till kvinnan om vilka erfarenheter 
just hon hade. Deltagaren beskrev hur detta gav kvinnan en möjlighet att själv 
välja vad hon ville berätta. Syftet med psykoedukationen var att stärka kvinnans 
förmåga att göra egna val, och att ge henne en känsla av att vara värd att lyssnas 
till och av att känna sig förstådd. Att i dessa terapier vara undervisande beskrevs 
vidare som ett sätt för kvinnan att förstå att det hon varit utsatt för var våld, och 
att ansvaret för våldet aldrig var hennes. Att kvinnan kunde känna sig trodd och 
förstådd beskrevs av deltagaren som grunden till en terapeutisk allians.  
 

Jag brukar vara tydlig med att hon får välja själv vad hon vill berätta om. Jag kan 
berätta att jag har erfarenhet av att det inte spelar någon roll vad en kvinna gör för att 
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vara mannen till lags, han kommer inte att ändra beteende i alla fall. Jag säger att jag 
ofta har hört hur våldsutsatta kvinnor berättat att han blir arg i alla fall vad hon än 
gör. Därefter frågar jag, hur har det sett ut för henne? Att kvinnan känner sig 
förstådd och trodd på, där börjar alliansen. 
 

Några av deltagarna beskrev hur det kunde ta både ett eller två år i en terapi innan 
den våldsutsatta kvinnan berättade om det våld hon hade varit utsatt för. 
Deltagarna beskrev hur det då kunde vara erfarenheter av våld i en nära relation 
som låg långt bakåt i tiden. Det kvinnan hade sökt hjälp för, var olika 
psykologiska/psykiatriska symtom såsom depression, olika typer av ångest, fobier 
eller att hon kunde vara självmordsnära. En av deltagarnas tolkning av att det 
kunde ta lång tid in i terapin innan kvinnan berättade om sina upplevelser, var att 
det tar tid att bygga så pass mycket tillit och förtroende att kvinnan kände att det 
blev möjligt att berätta om sina erfarenheter av våld. 
 

Att det tar lång tid för kvinnan att känna så mycket tillit att hon berättar, det 
handlar nog om skamkänslan att ha blivit så illa behandlad i en nära relation. Hon 
har kanske också dåliga erfarenheter av tidigare möten då hon sökt hjälp för sitt 
psykiska eller fysiska mående. 

 
Deltagarna beskrev hur kvinnan kunde bära på mycket skam över det hon hade 
utsatts för. Skamkänslor beskrevs som förstärkta i de fall där både psykiska och 
fysiska kränkningar hade ägt rum, och gav upphov till upplevelser hos kvinnan att 
sakna egenvärde. En av deltagarna berättade att det typiska var att vid den sista 
avslutande sessionen då kvinnan stod med ytterkläderna på, berättade kvinnan att 
det fanns något annat att tala om också. Deltagaren beskrev då hur hon kunde 
erbjuda kvinnan en längre terapi. 
 

Jag tänker att det som gör att kvinnan först berättar då hon står med ytterkläder på 
vid dörren, handlar om den skam hon känner över att ha varit utsatt för våld från en 
partner. Hon berättar då det finns en möjlig väg direkt ut ur rummet om hon inte 
känner sig bra bemött eller förstådd. Då brukar jag göra som vissa skolor säger att 
man inte ska göra, jag förlänger terapin ett tag till. 

 
En deltagare beskrev hur anpassningsbar en våldsutsatt kvinna kunde vara i 
terapin. Anpassningen beskrevs som en följd av att hon levt i en relation där det 
psykiska och/eller fysiska våldet bara händer. Situationer där våldet kan komma 
när som helst och där det aldrig kan bli begripligt varför han slår eller på annat 
sätt utövar makt och kontroll. Deltagarna beskrev situationer där våldsutsatta 
kvinnor berättat om att de försökt anpassa sig till mannen för att förhindra våldet, 
men ändå fått erfara att det inte varit till hjälp. Deltagarna beskrev också hur 
kvinnan själv kunde uppleva att hon ibland utlöst våldet från mannen, då hon 
börjat känna in hans sinnesstämning och reaktioner som ett mönster då våldet 
brukade bryta ut. Deltagarna beskrev strategier hos kvinnan att skynda på själva 
våldshandlingen, så att den inträffade under en tidpunkt då barnen inte var 
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hemma. På det viset utsatte hon sig själv men skyddade barnen från att bevittna 
våldet. En annan deltagare beskrev att en viktig tyngdpunkt i terapin kunde bli att 
hjälpa kvinnan att känna att hon hade kontroll i terapirummet, och att det inte 
hände oförutsedda eller provocerande reaktioner från terapeuten. Deltagaren 
berättade dessutom att det i terapin därför blev viktigt att stärka kvinnan i att 
kunna sätta gränser för sig själv. 
 

 Jag talar alltid om för henne att till mig kan hon säga “nej nu räcker det, jag vill inte 
berätta mer”, därför att många våldsutsatta kvinnor blir med tiden av att vara utsatt 
för ett okontrollerat våld inte så bra på att sätta gränser för sig själva.   
 

Ett annat sätt att bygga tillit som beskrevs av en deltagare var det viktiga av att 
lyssna till kvinnans upplevelser av våld i en nära relation. Att som terapeut inte 
vara upptagen av vad som var sant eller eventuellt falskt i det kvinnan berättade. 
Fokus beskrevs istället ligga på kvinnans upplevelser. Deltagaren menade att alla 
erfarenheter av att ha upplevt våld i en nära relation var subjektiva upplevelser 
och för var och en beroende av tidigare erfarenheter i livet. 
 

 Jag tänker att det är en våldsutsatts kvinnas berättelse som blir viktig. Jag bryr mig 
inte om hon säger sig ha blivit utsatt för våldsövergrepp av någon från månen, det blir 
hennes upplevelse jag arbetar med. 
 

7.2  Vem kvinnan behöver att  jag är 
 
7.2.1 Jag måste vara modig 
Att ha teoretiska kunskaper om mekanismer bakom våld i en nära relation 
beskrevs av deltagarna som en viktig del av det terapeutiska arbetet. Både för att 
förstå och för att kunna hjälpa kvinnan, men också som skydd för sig själv. 
Deltagarna beskrev hur teoretisk kunskap och yrkeserfarenhet var till hjälp att 
klara av att vara känslomässigt närvarande. Det var också till hjälp att kunna vara 
aktivt lyssnande till den utsatthet och rädsla den våldsutsatta kvinnan kunde 
befinna sig i. En deltagare beskrev hur hennes teoretiska förståelse och erfarenhet 
kunde hjälpa henne att på ett intellektuellt plan sortera och analysera det hon fick 
ta emot av kvinnans upplevelser, för att direkt eller senare kunna använda vid 
interventioner.  
 

 Jag tänker att kunskap och erfarenhet av terapier där våld i nära relation förekommit 
gör att jag känner mig trygg med vad jag ska göra. Trygg med att höra saker, att jag 
kan hantera det på olika sätt och då går ju våldet att prata om. 

 
Deltagarna beskrev att skammen fanns med hela tiden i terapirummet hos den 
utsatta kvinnan, då det ofta upplevdes som skamligt att ha blivit så illa behandlad 
av en närstående partner. En deltagare beskrev hur våldsutsatta kvinnor ofta 
berättar hur hon än har försökt att förändra sig för att mannen inte ska bli arg. 
Deltagaren beskrev också hur det var vanligt att kvinnan tidigare hållit sina 
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erfarenheter helt för sig själv, och därför aldrig haft möjligheten att bearbeta sina 
upplevelser. 
 

 Kvinnan har många gånger fått höra hur ful, oattraktiv och oduglig hon är. Ställer 
hon matkassarna på ett ställe i hallen ställer hon dem enligt honom fel, det spelar ingen 
roll vad hon än gör så blir det fel i alla fall. Skammen är kraftätande och kan bli till 
ett hinder i att skapa en allians. 

 
Många våldsutsatta kvinnor beskrevs av deltagarna som bärande på skamkänslor 
över att ha utsatt sina barn för att ha bevittnat våld, eller att barnen själva blivit 
utsatta för våld. En av deltagarna beskrev att det inte går att enbart bli förstående 
över att barnen i familjen farit illa, utan att också bekräfta för kvinnan att barnen 
inte borde ha behövt uppleva detta. Deltagaren beskrev vidare att som terapeut 
måste man klara av att stanna i smärtan, och att inte undvika eller distansera sig 
när svåra ämnen kommer på tal. Skammen beskrevs som en del av det terapeuten 
måste kunna stå ut med att lyssna till då den behöver bearbetas och förstås. 
Tonvikten i dessa möten beskrevs som att hjälpa kvinnan att se vad hon kan göra 
här och nu. Vidare beskrevs att skamkänslan oftast inte går att komma åt i början 
av en terapi, utan det handlar om en längre process in i terapin. En annan 
deltagare påpekade att det inte handlade om att hjälpa kvinnan att glömma eller att 
inte tänka på våldet eller den skam hon tidigare utsatts för. Det handlade mer om 
att inte få upplevelsen närvarande i nuet lika starkt i form av flash backs och 
starka ångestpåslag. Terapeutens uppgift beskrevs som att hjälpa kvinnan att 
bearbeta den skam hon kan uppleva över att inte ha kunnat skydda sina barn, eller 
de erfarenheter av att själv ha varit utsatt för våld och kränkningar. Att det våld 
hon tidigare har utsatts för och den skam hon ofta bär inom sig från tidigare våld 
och kränkande upplevelser ligger bakom henne och inte i nuet. 
 

Att kvinnan känner skuld och skam över att ha utsatt sina barn för att ha bevittnat 
våld, det tänker hon säkert på själv. Min uppgift blir att hjälpa henne att bearbeta 
skammen, även om jag blir illa berörd över hur barnen har haft det.  

 
En av deltagarna beskrev hur det i terapirummet kunde hända att en våldsutsatt 
kvinna svarade med olika personligheter, även om det inte hörde till det vanliga. 
Vid dessa tillfällen beskrevs det som viktigt att våga sitta kvar i terapistolen och att 
kunna vara trygg i sig själv. Deltagaren beskrev det som sin uppgift att klara av att 
sitta kvar, att påminna sig själv om att detta inte är farligt och om att det gick att 
klara av att lyssna lite till. Deltagaren beskrev också vikten av att befinna sig i en 
professionell trygghet för att kunna lyssna till allt elände som kvinnan hade varit 
med om. 
 

En kvinna som svarar med olika personligheter är ju väldigt traumatiserad. Då gäller 
det som terapeut att inte blir rädd utan att sitta tryggt kvar i stolen och fortsätta att 
lyssna. Att kunna formulera för kvinnan att ”jag klarar av att lyssna till det här, jag 
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har hört liknande berättelser tidigare”. Och att det går att komma igenom det här, att 
ge henne det hoppet. 

         
7.2.2 Jag måste vara tydlig och kunna mana till handlingskraft 
Deltagarna beskrev att då en kvinna som hade varit utsatt för våld i en nära 
relation ofta hade erfarenheter av en våldsam och oförutsägbar miljö, kunde det 
lätt uppstå missförstånd mellan kvinnan och terapeuten. En deltagare beskrev att 
en kvinna som utsatts för våld i en nära relation kunde bli misstänksam och 
vaksam över om terapeuten var för tyst, eftersom kvinnan inte kunde vara säker 
på vad terapeuten tänkte eller kunde göra. Deltagaren beskrev att hon var 
noggrann med att ställa frågor om hon misstänkte att det fanns något 
missförstånd som behövde redas ut mellan henne och kvinnan. En annan 
deltagare beskrev hur hon var noga med att försöka att göra på liknande sätt inför 
varje terapisession. Det kunde vara att vid varje tillfälle återknyta till föregående 
session för att på så vis få en sammanhängande upplevelse i terapin. Det kunde 
handla om att ställa ett vattenglas på samma ställe på bordet eller att komma ihåg 
vem av kvinnorna det var som hade ett behov av att sitta nära dörren i rummet. 
Förutsägbarhet i terapin betonades av samtliga deltagare, så också 
regelbundenheten i besöken med samma tid och dag samt veckovis. 
 

 En terapi kan upplevas nog så mystisk ändå, och kvinnans erfarenheter av att vara 
vaksam över sinnesstämningar i nära relationer blir stor då hon inte känner sig säker 
på att inte något obehagligt kan komma att hända. /…/Jag  sitter inte bara där och  
ser ut som en stenstod, det blir att man måste kunna prata på olika sätt med 
varandra. 
 

En deltagare berättade hur svårt det kunde kännas i en terapi då den utsatta 
kvinnan går tillbaka till en relation där partnern utövat våld. Hon berättade om en 
terapi där mannen utövat både sadism, ombytlighet och dubbla roller i relation till 
kvinnan, och där kvinnan en dag bestämde sig för att tillsammans med de 
minderåriga barnen återuppta relationen. Deltagaren beskriver hur hon genom att 
tolka sina motöverföringsreaktioner kunde förstå kvinnans vacklande inför 
mannens försök att reparera förhållandet. Deltagaren insåg senare att detta var 
helt oförenligt då kvinnan och barnen behövde skyddas. 
 

Det kändes först som att jag skadar henne med att ta bort hennes hopp, att inte stödja 
henne i att gå tillbaka till mannen. I efterhand då jag kom till mig själv blev jag rädd 
och tänkte att det här går ju inte, det blir ju helt vansinnigt. 

 
En annan deltagare beskrev hur hon försökte att förmedla hopp till kvinnan 
genom att ge kvinnan en målbild, eller att hjälpa kvinnan att skriva om hennes 
historia. Deltagaren försökte att inge kvinnan realistiska förhoppningar om en 
annan och bättre framtid. Hon försökte att belysa kvinnans inre styrka som hon 
innehade, genom att hon ändå hade tagit sig bort från en våldsam relation. Några 
deltagare betonade också vikten av att lyfta fram det som hade varit bra i 
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relationen till mannen. Ofta fanns det perioder då våldet inte hade varit 
närvarande i relationen. Att bara tala om vilken hemsk man en kvinna varit 
tillsammans med, beskrevs som att indirekt nedvärdera kvinnan vilket riskerar att 
öka hennes skamkänsla. Eftersom det ibland inte funnits mycket positivt att 
benämna hos en våldsutsatt kvinnas erfarenheter präglad av våld i en nära relation, 
beskrev en deltagare hur deltagaren då kunde betona för kvinnan att hon ändå 
hade fått barnen att överleva. Att hon också hade klarat av att lämna mannen. 
 

 Jag brukar fråga henne vad hon tror att hon säger till mig om vi möts på stan om ett 
par år. Då kanske hon berättar att hon har en egen lägenhet, arbetar och att hon och 
barnen har det bra nu. /…/ Det är också en del av glädjen att som terapeut  få 
uppleva att det många gånger ändå finns en annan framtid för kvinnan.  

 
En deltagare beskrev hur svårt det kunde kännas för henne då hon intuitivt 
upplevde att det funnits en historia av våld i en nära relation som inte berörts i 
terapin. Deltagaren beskrev hur hon kunde uppleva det som ett skoskav som 
skavde långt in i terapin. Samtidigt beskrev deltagaren hur hon kunde uppfatta att 
kvinnan ändå på ett omedvetet plan signalerade att det finns något i historien som 
behövde bearbetas. Deltagaren beskrev den lättnad och hoppfullhet hon kunde 
känna när kvinnan äntligen vågade benämna det våld hon hade varit utsatt för. 
Deltagaren beskrev en föreställning om att kvinnor som utsatts för våld i nära 
relation många gånger bar på ett omedvetet hopp om att kunna berätta om sina 
våldsupplevelser. Skammen över att ha stannat kvar i relationen gör att kvinnan 
ofta hållit erfarenheterna av våldet för sig själv. 
 

 Det känns skönt och hoppfullt då hon äntligen berättar om sina upplevelser av våld 
inom en relation. För henne blir det ju liksom en investering hon gör med att berätta 
om våldet. Kvinnan tar till slut sats och berättar, och det känns som att hon testar min 
trovärdighet först.  

 
7.3  Vem jag måste vara för att  klara av att  vara mig själv 
 
7.3.1 Jag måste hantera den ilska jag bär inom mig 
Flera deltagare beskrev som det svåraste att känslomässigt stå ut med, var när de 
lyssnat till berättelser om att barn hade utsatts för våld. Det kunde också handla 
om att den våldsutsatta kvinnan hade varit med om mycket grovt och sadistiskt 
våld. En av deltagarna beskrev den ilska det väckt då en kvinna haft kunskap om 
att barnet hade varit utsatt för sexuella övergrepp av partnern, men att kvinnan 
ändå tagit partnern i försvar före barnen. Deltagaren beskrev att hon funnit styrka 
i att ha kunskap om de starka psykologiska mekanismer som oftast ligger bakom 
våldet. Också insikten om att kvinnan haft en upplevelse av att hon inte kunde 
lämna mannen. Ändå beskrev deltagaren hur kvinnan haft en faktisk möjlighet att 
lämna partnern, medan barnen stod utan denna möjlighet. 
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 Ja kvinnan har en känsla av att hon inte kunnat gå, det har hon faktiskt haft. Men 
barnen de står beroende till sina föräldrar, de kan inte ta hand om sig själva eller 
handla mat till sig själva. Det här kan många gånger vara svårt att lyssna till och att 
känslomässigt stå ut med i terapin. 

 
En av deltagarna berättade hur en våldsutsatt kvinna kunde berätta om sina 
erfarenheter av våld utan en känsla i rösten. Kvinnan själv tycktes inte vara 
medveten om att det hon berättade om var våld hon utsatts för. Deltagaren 
beskrev att det kunde verka som om den våldsutsatta kvinnan inte kunde förvänta 
sig något annat i en nära relation. Också att kvinnan bar på en föreställning om att 
våld förekommer i alla relationer och hur kvinnan verkade oberörd i berättandet. 
Själv beskrev deltagaren en känslomässig blandning av stark ilska och rädsla vid 
lyssnandet av det kvinnan berättade. Deltagaren uppfattade att den ilska och 
rädsla som vällde upp inom henne var kvinnans omedvetna känslor som blev till 
deltagarens motöverföringsreaktioner. 
 

Det här är inga terapier som man somnar till precis. 
 
En av deltagarna beskrev att hon kunde känna sig irriterad på kvinnor som hela 
tiden verkade vara så välanpassade, inlyssnande och förstående i sin attityd mot 
den partner som utövat våldet. Deltagaren brukade vid sådana tillfällen fråga 
kvinnan var hon gör av sin ilska. Svaret på en sådan fråga blev ofta att kvinnan 
inte alls brukade bli arg. Till det svaret resonerade deltagaren kring att det borde 
kvinnan ha blivit. Detta resonemang fördes dock mot bakgrunden av att det fanns 
en legitim rädsla för vad konsekvenserna för kvinnan kunde bli om hon gav 
utlopp för sin ilska mot mannen.  
 

Jag försöker att få kvinnan att finna sin ilska eller åtminstone att hon kan reagera lite 
mer under terapins gång. Men jag kan också känna av hennes rädsla för 
konsekvenserna av att bli arg, det blir ibland en konfliktfylld uppgift för mig. 

 
Deltagarna beskrev både emotionella, kognitiva och kroppsliga reaktioner som 
kunde uppkomma efter en terapisession med en kvinna som upplevt våld i en 
nära relation. Emotionella motöverföringsreaktioner som beskrevs var ilska, 
rädsla, hopp, oro, skam och bedrövelse. Kroppsliga och kognitiva 
motöverföringsreaktioner beskrevs av att kunna få huvudvärk, kroppslig 
rastlöshet, att tappa fokus, glömska, ”fjärilar” i magen, ont i magen, tryck över 
bröstet, pulsökning, kroppslig utmattning och trötthet Deltagarna var noga med 
att poängtera att det var viktigt att ta emot motöverföringsreaktioner inom sig 
själva, för att försöka analysera och förstå vad det hela handlar om. Därefter 
kunde deltagaren ibland genast eller senare i terapin använda sig av interventioner 
utifrån sina motöverföringsreaktioner. Ett sätt att ta hand om 
motöverföringsreaktioner beskrev en deltagare var att efter sessionen skriva ned 
sina reaktioner och reflektera över sina upplevelser. Var det deltagarens 
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motöverföringsreaktioner som brukade uppstå i terapier med just den här 
kvinnan, eller handlade det om reaktioner från deltagarens egen privata sfär. 
 

 För att jag inte ska bli till ett studsplank och föra över osorterade reaktioner till 
kvinnan, behöver jag sortera olika reaktioner genom att analysera och försöka förstå 
vad det hela handlar om. Det kan också handla om att konsultera en erfaren kollega i 
efterhand som påminner mig om vilken kvinna jag nyligen haft i en terapi. Då kan jag 
komma på, att ont i magen och känna trötthet är något jag brukar erfara efter en 
terapisession med just den kvinnan./…/ Jag kan uppleva olika sensationer som tryck 
över bröstet eller att tappa tråden i samtalet till känslomässiga reaktioner som ilska, 
rädsla, sorg och bedrövelse beroende på vilken våldsutsatt kvinna jag har mött i en 
terapi. 
 

Mot bakgrunden av den kunskap som idag finns om att barn som bevittnar våld 
mot en förälder ofta far mycket illa, beskrev en deltagare den rädsla som kunde 
uppstå över oro för barnens utsatthet i familjen. Rädslan kunde också handla om 
oro över att kvinnans liv var i fara. Det som beskrevs beröra en deltagare som 
mest var ofta det subtila våldet kvinnan kunde berätta om. Deltagaren beskrev hur 
det inledande förspelet till våldet som beskrevs av en kvinna påverkade deltagaren 
starkt känslomässigt. Även om det kvinnan sen berättade också var hemskt att 
lyssna till, beskrevs detta som att det inte påverkade deltagaren lika starkt. 
Anledningen förklarades vara att kvinnan i det fortsatta berättandet dissocierade. 
Deltagaren beskrev hur hon vid det tillfället var oerfaren som terapeut.  
Deltagaren beskrev hur hon fortfarande bar på minnet av kvinnans utsatthet. Hur 
svårt det hade varit att då ha saknat både terapeutisk yrkeserfarenhet och teoretisk 
kunskap om våld i nära relation. Men också en saknad av att ha erfarna kollegor 
att konsultera. 
 

Jag var inte lika erfaren terapeut då en mycket ung kvinna berättande om förspelet till 
våldet och övergreppen, där hon ännu inte hunnit hissa några försvar med att dissociera. 
Det gick rakt in i henne och det gjorde det i mig också då hon berättade.  Förspelet i 
handlingen, påminde mig om hur jag själv strök mina barn på ryggen vid sovdags på 
kvällen. Det som var något gott för mig och mina barn, hade betytt något helt annat för 
den här kvinnan. Det som hon berättade därefter var hemskt det också, men då 
dissocierade hon och det påverkade inte mig lika mycket känslomässigt. Det har nu 
gått mer än 20 år sedan dess, men henne bär jag fortfarande inom mig.  

 
7.3.2 Jag måste ha ett starkt driv som manar mig framåt 
Ett par av deltagarna beskrev frustration och irritation över att det ännu idag finns 
kunskapsbrister hos olika professionella hjälpare i frågor som rör våld i nära 
relation. Med ilskan som kraft beskrev flera deltagare hur de ägnade sig åt att delta 
i olika aktiviteter såsom upprättandet av nationella riktlinjer för personal inom 
vårdnära yrken, att hålla föreläsningar till personal, eller att bedriva 
universitetskurser kring ämnet våld i nära relation. Att själv utöka kunskapen kring 
våld i nära relation beskrevs också som bestående av att själv hela tiden 
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vidareutbilda sig i ämnet. Andras professionella kunskapsbrist beskrevs ofta med 
stor frustration. 
 

 Då blir man arg, det finns ibland en tafatthet hos olika yrkeskategorier då det gäller 
våld i nära relation ibland. Man blir förbaskad och tänker att då måste man ut och 
undervisa igen. Det finns ju en hel del kraft i ilskan, då gör man ju bra saker. 

 
Hos vissa deltagare hade ilska och frustration över andra professionellas 
kunskapsbrister med tiden förbytts i en ledsen uppgivenhet. 
 

Kunskapen hos personal har ökat men jag hör fortfarande en del okunskap hos 
lyssnarna då jag föreläser om våld i nära relation. Idag väcker det inte lika mycket 
ilska inom mig som tidigare, men kommentarerna känns ledsamma att lyssna till. 

 
En sida av det terapeutiska arbetet beskrevs som att ibland kunna stå ut med att 
inte kunna hjälpa. Deltagarna beskrev att när en kvinna söker terapi och är 
traumatiserad av våldet, blir ofta det första steget att arbeta med en stabiliserings- 
fas. Stabiliseringsfasen blir sedan en möjlighet att gå tillbaka till, om ångesten hos 
kvinnan skulle blir för hög under den senare behandlingsfasen. Deltagaren 
beskrev hur det ibland kunde hända att terapin fick stanna vid en stabiliseringsfas 
då det blev för ångestladdat för kvinnan att gå vidare till en behandlingsfas.  
 

Det är inte alltid en kvinna som varit utsatt för våld i en nära relation klarar av en 
behandlingsfas i terapin. Då får man som terapeut nöja sig med det, och vara glad om 
man kunnat hjälpa henne till en stabiliseringsfas, där hon bättre kan klara av att 
hantera sin ångest. Kanske söker hon sedan hjälp igen längre fram i livet. 

 
Alla deltagare beskrev vikten av att ha en handledare som var kunnig i ämnet våld 
i nära relation, samt av kunniga och erfarna kollegor att dela sina upplevelser och 
känslor med. Att prata med en kunnig kollega beskrevs som att det kunde 
påminna om vilka terapier deltagaren haft under dagen, vilket var till hjälp för att 
förstå olika motöverföringsreaktioner inom deltagaren. Som en nödvändig 
förutsättning för det terapeutiska arbetet beskrev deltagarna att det också var 
viktigt med en arbetsplats där chefer visade förståelse för problematiken kring 
våld i nära relation.  
 

 Ibland händer det att jag öppnar fönstret och vädrar ordentligt för att få in luft efter en 
session, det kan också ibland bara vara skönt att bara få skratta tillsammans med en 
kollega åt allt elände man får höra /…/Att arbeta ensam på en mottagning, det 
måste vara svårt. Jag behöver kollegor att konsultera och dela erfarenheter med /…/ 
Det blir också viktigt att prata om annat än våld och elände. I fikarummet kan det 
vara skönt att prata om trevliga och roliga händelser på ett privat plan med kollegor. 
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8  Diskussion 
 
8.1  Metoddiskussion 
Datainsamling har skett genom semi-strukturerade intervjuer och materialet har 
bearbetats i enlighet med induktiv tematisk analys. Denna metod anses lämplig då 
deltagarna har givits utrymme att berätta fritt utifrån sig själva. Öppna frågor 
användes under intervjun då det är kompatibelt med analysmetoden (Braun & 
Clarke). En intervjuguide (bilaga 1) användes för att säkra följsamheten till 
forskningsfrågorna under själva intervjun. Dock behövdes inte intervjuguiden 
användas fråga för fråga då deltagarna var öppna med att berätta om sina 
erfarenheter som följde forskningsfrågan. Vid enstaka tillfällen påmindes 
deltagaren om att fokus låg på erfarenheter av terapier med en kvinna som har 
varit utsatta för våld i nära relation. För att skapa ett möte med deltagaren och 
öppna upp för ett berättande, ställdes den första frågan om vilka känslor som 
rörde sig inom deltagaren då vederbörande bestämde sig för att delta i studien. 
Deltagarna som deltog i studien upplevdes vara intresserade av ämnet och beskrev 
det som viktigt att dela med sig av sina erfarenheter. Det fanns inga svårigheter 
med att finna tid och plats samt utrymme för själva intervjun. I följebrevet (se 
bilaga 2) fanns information att intervjun beräknades ta cirka 45 minuter. Samtliga 
deltagare överskred tiden som mest med 90 minuter.  
 
Yardly (2000) hänvisar till fyra kriterier för att bedöma en kvalitativ studies kvalité. 
Känslighet inför kontexten- Känsligheten i den här studien sker genom relevanta 
teoretiska och vetenskapliga arbeten i studiens inledning, vilka ger en översyn till 
de ämnen som studerats. Under intervjun gavs varje deltagare utrymme att själv 
berätta om sina erfarenheter utan styrning av intervjuaren, förutom enstaka 
tillfällen då studiens tema i berättandet behövde återföras in i samtalet. En sträng 
följsamhet i engagemang under hela studien- I den här studien har intervjuaren noggrant 
åtföljt deltagarnas kommentarer under såväl datainsamling som vid tolkning av 
materialet. Ett starkt engagemang i frågor som rör våld i nära relation har 
dessutom varit pågående. Transparens och koherens- I denna studie har intervjuaren 
noggrant redovisat forskningsupplägg, insamling av data och analys metod. 
Noggranna noteringar har förts och anteckningar och reflektioner kring arbetet 
har strukturerats och sparats i en logg-bok. Betydelse av påverkan- I all forskning 
finns en risk att forskarens eget intresse och förförståelse påverkat analysen. I 
detta arbete har försök gjorts att värdera varje del av forskningsmaterialet i 
relation till frågeställningarna och de ämnen som ämnades studeras. Validitet 
skriver Langemar (2008) handlar om att forskaren blir trogen forskningsfrågorna 
och att forskningen undersöker det som åsyftas till att undersöka. Reliabilitet 
nämns inte i kvalitativa studier och åsyftar att resultatet blir detsamma vid 
upprepad mätning, och att det kan göras av andra oberoende forskare vid en 
annan tidpunkt (Langemar, 2008).  

För att inte förlora forskningsfrågan under processens gång, har det varit 
nödvändigt att återvända till det transkriberade materialet samt till utvald litteratur 
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för att läsa igenom upprepade gånger. Detta på grund av en förförståelse hos 
författaren utifrån dels en teoretisk förståelse, dels utifrån tidigare vårdmöten med 
kvinnor som har varit utsatta för våld i nära relation. Under intervjuerna delade 
deltagarna med sig av flera erfarenheter av terapeutiska möten med våldsutsatta 
kvinnor och deras berättelser som varit känslomässigt svåra att lyssna till. Bredvid 
detta svåra fanns också styrka och hoppfullhet, då dessa terapier beskrevs.  

 
8.2  Resultatdiskussion 
 
8.2.1 När ett möte blir till 
Deltagarna beskrev vikten av att i terapin uppnå tillit från den våldsutsatta 
kvinnan. Att uppnå tillit beskrevs kunna ske genom att skapa trygghet, genom att 
som terapeut vara tydlig och förutsägbar. Att vara tydlig och förutsägbar innebar 
bland annat att deltagarna beskrev sig själva som mer aktiva i dessa möten än i 
andra terapisituationer. Ett mellanmänskligt möte mellan terapeut och den 
våldsutsatta kvinnan beskrevs som viktigt, utan att terapeuten för den skull blev 
allt för personlig inför kvinnan. Den terapeutiska alliansen beskrevs ha sin början i 
och med att den våldsutsatta kvinnan kunde känna sig förstådd av sin terapeut. 
Luborsky et. al (1983) beskriver att den terapeutiska alliansen kan bedömas utifrån 
överföringen i terapin, utifrån klientens upplevelser av terapeuten och utifrån den 
terapeutiska behandlingen. Den terapeutiska alliansen beskrivs också som en länk 
till att uppnå klientens mål i terapin. Terapeutisk allians kan överföras till Freuds 
syn på överföringen, utifrån faktorer som antingen utgör hinder till ett samarbete 
eller faktorer som kan bidra till ett samarbete mellan terapeut och klient. Den 
positiva alliansen kan dessutom påskyndas om terapeuten påminner om en för 
klienten tidigare trygg person som klienten varit i beroende till (Luborsky et. al, 
1983). Deltagarna beskrev att det var nödvändigt med ett varsamt närmande till 
kvinnans traumatiska upplevelser, då ett allt för snabbt närmande riskerade att re-
traumatisera kvinnan. Allen (2001) beskriver att ett för snabbt påvisande av den 
våldsutsatta kvinnans försvar kan leda till psykisk desorganisering, desperat 
utagerande eller till och med psykotiska episoder (Allen, 2001). Deltagarna 
beskrev hur de kunde använda sig av en inledande stabiliseringsfas i en terapi, där 
olika metoder fanns till hjälp att skapa en trygg plats till kvinnan att återvända till 
om kvinnans ångest under behandlingsfasen blev för hög. 
 
8.2.2    Emotionella, kognitiva och kroppsliga reaktioner inom terapeuten. 
Terapeuterna kunde drabbas av både emotionella, kroppsliga och kognitiva 
motöverföringsreaktioner. Kroppsliga och kognitiva motöverföringsreaktioner 
beskrevs som att bestå av huvudvärk, glömska, kroppslig rastlöshet, tryck över 
bröstet, att tappa fokus, ”fjärilar” imagen, ont i magen, pulsökning, trötthet och 
kroppslig utmattning. Emotionella motöverföringsreaktioner beskrevs som av 
ilska, rädsla, oro, bedrövelse, hopp och skam. De starkaste känslomässiga 
motöverföringsreaktioner som beskrevs var rädsla och aggression. Aggressionen 
beskrevs främst härröra från kvinnans omedvetna aggression, då kvinnan inte 
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vågade närma sig sin egen ilska efter att ha erfarit hur förödande den kan vara om 
aggressionen släpps fri. Blizard och Bluhm (1994) beskriver att i terapier med en 
kvinna som har varit utsatt för våld i en nära relation, kan kvinnans upplevelse av 
terapeuten påminna henne om förövaren. De beskriver också som en del av 
motöverföringen hur terapeuten kan komma att känna sig som den som själv har 
blivit utsatt för våldet. Kvinnan kan bära på en omedveten rädsla för sin egen 
aggressivitet, som egentligen riktas mot förövaren. För att dämpa sin ångest och 
rädsla över att komma i kontakt med sin aggressivitet händer det att kvinnan 
försöker manipulera terapeuten att agera i enlighet med rollen som förövare. 
Pearlman och Saakvitne (1995) skriver att känslor som dissocierats från själva 
traumat förblir omedvetna hos den våldsutsatta kvinnan, medan hon kommer att 
vara medveten om de starka känslor som väcks mot terapeuten (Pearlman och 
Saakvitne, 1995). Terapeutens förmåga att härbärgera sina 
motöverföringsreaktioner blir därmed en viktig del i det terapeutiska arbetet. 
Rädsla var en annan motöverföringsreaktion som deltagarna beskrev. Även denna 
beskrevs kunna handla om kvinnans egen omedvetna rädsla. Deltagarna beskrev 
hur kvinnan kunde berätta utan känslomässigt engagemang om händelser av hot, 
våld och sexuella övergrepp som hon utsatts för. Blizard och Bluhm (1994) 
beskriver hur rädsla kan härröra från kvinnans rädsla inför förövaren som hon 
hanterar genom sin anpassning och följsamhet. Om terapeuten blir överdrivet 
inställsam till den utsatta kvinnan i terapin kan det väcka vaksamhet och rädsla 
hos henne, då hon tidigare har erfarit hur förövaren växlat mellan värme, 
vänlighet och våld. Det kan också hända att kvinnan idealiserar terapeuten så som 
hon gjort med förövaren, som ett försvar att skydda sig själv. Varje steg som 
terapeuten tar från den idealiserade bilden kan leda till att kvinnan ändrar bilden 
och istället ser terapeuten som den våldsamma förövaren (Blizard och Bluhm, 
1994). Deltagarna beskrev hur motsägelsefulla och ibland förvirrande 
motöverföringsreaktioner ändå var viktiga att ta emot och analysera.  
 
8.2.3 Den kraftätande skammen 
Deltagarna beskrev hur många kvinnor de mött bar på mycket skam. De beskrev 
det också som en av de viktigaste delarna att bearbeta under terapin. Det beskrevs 
av deltagarna hur de behöver klara av att konfrontera och identifiera sig med 
kvinnans upplevelser. Skammen beskrevs som att den behöver bearbetas och 
terapeuten behöver hjälpa kvinnan till insikt, att skam har uppstått genom det våld 
och kränkningar hon varit utsatt för. En terapeut som distanserar sig 
känslomässigt från kvinnans skam riskerar att lämna henne ensam med sina 
upplevelser. Deltagarna beskrev hur deras referensramar över hur människor kan 
bete sig mot varandra i ett skambeläggande genom både fysisk, psykisk och 
sexuellt våld med tiden hade töjts ut. Allen (2001) skriver att användandet av 
psykoedukation, vilket även deltagarna använde sig av i terapier är välkänt inom 
trauma forskning. Psykoedukation förekommer även bland psykodynamiskt 
skolade terapeuter. Psykoedukation som metod kan också underlätta den 
terapeutiska alliansen, med att hjälpa kvinnan att förstå att det är våld hon har 
varit utsatt för. (Allen, 2001). 
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8.2.4 Att lyssna till andras svåra livserfarenheter 
Deltagarna i denna studie påpekade hur svårt det hade varit i deras tidiga yrkes 
karriär att förstå de psykologiska processer bakom våld i en nära relation. Varför 
kvinnan inte lämnar förövaren, och vad det är som gör att en person kan behandla 
en nära partner så samvetslöst. Detta beskrevs ha påverkat deltagarna på ett 
personligt plan på olika vis, men att det också fanns ett driv att vilja hjälpa och att 
förstå. Utbildning, erfarenhet och handledning beskrevs av deltagarna som det 
som gjort det möjligt att fortsätta arbeta med terapier med våldsutsatta kvinnor.  
McCann och Pearlman (1990) beskriver hur terapeuter kan drabbas av traumatisk 
stress av att lyssna till traumatiserade klienters erfarenheter av våld i nära relation.  
De beskriver hur terapeuter som inte hade haft egna erfarenheter av trauman 
tidigare i livet ändå kunde drabbades av symtom på traumatisk stress. Terapeutens 
symtom på traumatisk stress, anses av McCann & Pearlman ha sin grund i de 
motöverföringsreaktioner som kan uppstå i terapier med traumatiserade klienter. 
Symtom på traumatisering hos terapeuten ska inte förväxlas med utmattnings- 
symtom. Utmattningssymtom drabbar snarast terapeuter som arbetar med till 
exempel svåra klienter, egna eller andras höga krav på mål, hög arbetsbelastning 
och brist på återhämtning. Utmattningssymtom utvecklas under lång tid, medan 
sekundärtraumatisering hos terapeuten kan ske akut eller över tid, där risken ökar 
med ett högre antal terapier med klienter som är svårt traumatiserade (McCann & 
Pearlman, 1990).  
 
8.2.5 Att växa som människa 
Deltagarna i studien utstrålade både en personlig styrka och tillfredställelse av att 
som terapeut, ha fått vara med om att se hur en våldsutsatt kvinnas egen inre 
styrka kunde växa. Att kvinnans inre styrka växer, kan bli till hjälp för kvinnan att 
klara av att fatta bättre beslut. Deltagarna beskrev också en tillfredställelse över att 
ha fått vara med om att hjälpa en annan människa att se ljusare på framtiden. Att 
som terapeut inte bara dela svåra minnen med kvinnan, utan också glädje, skratt 
och humor kan leda till en möjlighet också för terapeuten i form av personlig 
tillväxt. Att det finns våldsutsatta kvinnor som inte klarar av att gå in i en 
behandlingsfas var deltagarna medvetna om, och uttryckte acceptans att det inte 
alltid kan vara möjligt. Deltagarna beskrev hur det trots detta, upplevdes som 
tillfredställande att kanske ha kunnat hjälpa kvinnan till en stabiliseringsfas, med 
möjlighet att hantera ångest på ett mera adekvat sätt. Calhoun och Tedeschi 
(2006) beskriver posttraumatisk tillväxt som i termer av personlig tillväxt, 
fördjupad tro på egen styrka och förmågan att se nya möjligheter. Också till ett 
fördjupat känslomässigt relaterande till andra, samt en ökad förmåga att uppskatta 
livet och till andlig utveckling. 
 
8.3  Slutsatser 
Deltagarna i denna studie var alla terapeuter med lång yrkeserfarenhet. Deltagarna 
hade 20-30 års erfarenhet som hjälpare, och 16-25 år som legitimerade 
psykoterapeuter i terapier med kvinnor som upplevt våld i en nära relation. De 
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beskrev många starka emotionella, kognitiva och fysiska motöverföringsreaktioner 
som kunde uppkomma i terapier med våldsutsatta kvinnor. Dessa reaktioner 
beskrevs som ibland svåra att tolka och förstå. Deltagarna beskrev vikten av att 
inte distansera sig när känslomässigt material kom upp under terapin med en 
våldsutsatt kvinna. De beskrev också vikten av att klara av att stå ut med den 
psykiska smärta kvinnan förmedlade under terapin. Det beskrevs som nödvändigt 
att konfrontera och identifiera sig med den utsatta kvinnas upplevelser. Några 
deltagare beskrev sina reaktioner på det kvinnan berättade som svårare att hantera 
under sin tidiga yrkeskarriär.  
Teoretisk kunskap om framförallt psykologiska processer kring våld i nära 
relation, beskrevs som en hjälp att klara av att hjälpa den utsatta på ett effektivt 
sätt. Deltagarna beskrev hur erfarenhet och teoretisk kunskap med tiden varit till 
hjälp att förstå sina egna uppkomna känslor och reaktioner i mötet med 
våldsutsatta kvinnor. Deltagarna beskrev hur skamkänslor ofta var närvarande 
under hela terapin, och de tillskrev skammen som att främst relatera till den 
våldsutsatt kvinnans syn på sig själv. En viktig del i terapin beskrevs som att 
kunna hjälpa kvinnan att bearbeta sina skamkänslor. Deltagarna beskrev hur de i 
dessa terapier i huvudsak identifierade sig i terapeutrollen, för att undvika att bli 
för omhändertagande till kvinnan. Det viktiga blev att stärka den utsatta kvinnans 
egna förmågor, och att hjälpa henne till en starkare tro på sig själv. Olika 
motöverföringsreaktioner beskrevs som att höra till det dagliga arbetet. Deltagarna 
beskrev hur de dels hanterade motöverföringsreaktioner på egen hand, dels 
genom att söka stöd hos kollegor och/eller handledare. De beskrevs också vikten 
av att mötas med respekt och förståelse av kollegor/handledare, så att det blev 
möjligt att berätta om både svåra och ibland svårtolkade 
motöverföringsreaktioner.  
Deltagarna beskrev hur de hade vidareutbildat sig kring våld i nära relationer. Det 
deltagarna i denna studie har beskrivit är, hur både erfarenhet och framförallt 
teoretisk utbildning kring våld i nära relation blev en viktig del för dem i det 
terapeutiska arbetet. Erfarenhet och utbildning beskrevs som viktigt för att kunna 
hjälpa den utsatta kvinnan på bästa vis, men också som ett viktigt skydd för 
terapeuten själv. Det viktigaste beskrevs som att vara en tillräckligt bra terapeut 
och att inte distansera sig från kvinnan genom att gå in i en expertroll. Några av 
deltagarna beskrev hur de i sitt första yrke som hjälpare, upplevt det svårt att 
arbeta med uppdrag där våld i en nära relation förekommit. De beskrev också hur 
dessa tidiga erfarenheter fungerat som en drivkraft att vilja förstå mer, vilket 
bidrog till att söka mer kunskap.  
 
8.4   Förslag ti l l  fortsatt  forskning 
Denna studie fokuserar på terapeuters erfarenheter och upplevelser av att möta 
kvinnor utsatta för våld i nära relation. Det vore intressant att i en studie 
undersöka hur kvinnor som har upplevt våld i nära relation upplevt sin terapeut 
och terapi, med ett fokus på både vad som har upplevts som verksamt respektive 
försvårande i terapin. 
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Bilaga 1  
                                             Intervjuguide 
 
Vilka känslor rörde sig i dig då du fick höra om min studie och då du bestämde 
dig för att vara med? 
 
Om du tänker kring de möten du har haft med kvinnor som upplevt våld i en nära 
relation, finns det någon beröringspunkt som du särskilt upplevt känslomässigt? 
 
I alla terapier läggs tonvikt på att skapa en god arbetsallians och anses vara en 
prediktor för en god utgång av en terapi. Finns det något i allians skapandet som 
skiljer sig här i mötet med en person som upplevt våld från en person där det 
också finns en kärleksrelation? 
 
Vad har du för tankar om de motöverföringsprocesser som kan vara aktiva i 
mötet med den som har utsatts för våld i en nära relation? 
 
Vilka känslor väcks inom dig själv i mötet med den som har utsatts för våld i nära 
relation? 
 
Vad har du för tankar om de motöverföringsreaktioner som kan väckas i mötet 
med den som har varit utsatt? 
 
Har du själv upplevt dessa motöverföringsreaktioner och hur har du i så fall 
hanterat dem? 
 
Hur är det rent känslomässigt för dig då du vet att det finns barn med i relationen 
och som också bevittnar det du får lyssna till? 
 
Upplever du att du har påverkats känslomässigt av dina möten med kvinnor som 
har varit utsatta för våld i en nära relation? 
 
Hur har det påverkat dig? 
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Bilaga 2 
Hej. 
 
Jag heter Ann-Kristin Lublin och jag går sista året på S:t Lukas 
psykoterapiprogram på Ersta Sköndal Högskola. Jag vänder mig till dig med en 
förfrågan om deltagande i en intervju inför min C uppsats. 
 
Fokus för uppsatsen är våld i nära relation och jag vill fördjupa mig i 
psykoterapeuters upplevelser av möten med kvinnor som upplevt eller lever i ett 
förhållande där ekonomiskt, fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld 
förekommit/förekommer. Jag skulle vilja träffa dig för en intervju för att få ta del 
av dina tankar kring dessa möten. Exempel på frågeområden är: 
 

- Hur tänker du kring den terapeutiska alliansen i mötet med den som är 
eller har varit utsatt för våld i nära relation? 

- Hur du tänker kring de överföringsfenomen som kan vara aktiva i dessa 
möten? 

- Hur du tänker kring psykoterapeuters egna eventuella 
motöverföringsreaktioner? 
 

Sammanlagt kommer fem leg. psykoterapeuter med erfarenhet av terapier med 
kvinnor som är eller har varit utsatta för våld i en nära relation att intervjuas. 
Intervjun tar ca 45 minuter och kommer att ljud inspelas för att därefter 
transkriberas i avidentifierad form. Om du vill vara med kontaktar du mig 
(kontaktuppgifter nedan) så bestämmer vi en plats och tid som passar dig bäst. 
 
Jag kommer att följa Vetenskapsrådets grundkrav om forskningskrav, 
individskydd samt informations- och samtyckeskrav. Det färdiga resultatet 
kommer att presenteras i september 2017. Den skriftliga rapporteringen kommer 
att vara en beskrivning på gruppnivå av samtliga fem intervjuer och all 
information som på något sätt skulle kunna kopplas till dig kommer att vara 
borttaget. Det är helt frivilligt att vara med i undersökningen så det är viktigt att 
du tänker på att du kan svara både ja och nej på denna förfrågan. Om du svarar ja 
men sedan ändrar dig kan du när som helst avbryta ditt deltagande utan att du 
behöver förklara varför. Du kan också höra av dig till mig om det är något som du 
tycker är oklart eller om det är något du vill veta mer omför att kunna bestämma 
dig. 
 
Handledare är fil.dr. Lisa Rudolfsson, psykologiska institutionen, Göteborgs 
Universitet. 
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